Latvijas Mazpulku rudens forumi 2018
NOLIKUMS
Mērķis: apzināt aktīvākos biedrības „Latvijas Mazpulki” biedrus, novērtēt un sniegt
atzinību mazpulcēnu veiktajam darbam mazpulcēnu projektu ietvaros.
Dalībnieki: Mazpulcēni, kuri izstrādājuši savu mazpulcēna projektu 2018.gadā un to veiksmīgi
aizstāvējuši mazpulka vai novada mēroga ražas skatē.
Reģionālo forumu laiki:
Foruma norises vieta

Norises laiks

Aizupes pamatskola

29.septembris

Pēdējais
pieteikšanās laiks*
19.septembris

Smiltenes tehnikums

13.oktobris

3.oktobris

Nautrēnu vidusskola

20.oktobris

10.oktobris

Ventspils Jaunrades nams

26.oktobris

16.oktobris

* iesūtīta sertifikātu - forumu pieteikuma veidlapa!
Mazpulks var izvēlēties sev tuvāko vai laika ziņā piemērotāko foruma norises vietu. Pieteikties
forumiem lūdzam vismaz 10 dienas pirms foruma norises, kā norādīts augstāk esošajā tabulā.

Aicinām pieteikt savas vietējās ražas skates datumu un prognozi par dalību reģionālajā projektu
forumā, atbildot uz anketas jautājumiem internetā līdz 21.septembrim Jelgavas foruma
dalībniekiem, līdz 28.septembrim – pārējo foruma dalībniekiem: https://ej.uz/forumi2018
Dalības maksa: 3,00 EUR katram foruma dalībniekiem, 6,00 EUR šoferiem un līdzbraucējiem.
Dalības maksa nav jāmaksā mazpulka uzaicinātajam ģimenes pārstāvim. Dalības maksu lūgums
pārskaitīt līdz foruma norises dienai. Ja nepieciešams rēķins, pieteikuma anketā aizpildiet
informāciju par maksātāja rekvizītiem. Kā maksājuma mērķi norādot „Dalības maksa mazpulku
forumā” un sava mazpulka nosaukumu. Norēķinu rekvizīti:
Biedrība "Latvijas Mazpulki", Reģistrācijas Nr. 40008002762
A/S Swedbank, Kods: LV49HABA000140J038228
Rēķina atmaksa 20 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Mazpulku tirgus
Katrs forums sākas ar tirdziņu, kurā mazpulks piedalās ar savu noformētu stendu. Šajā tirdziņā
mazpulcēni var pārdot savu un ģimenes saražoto produkciju. Ja mazpulcēni netirgojas, aicinām
radošā veidā izplatīt informāciju par mazpulka notikumiem un aktualitātēm, rīkot spēles, loterijas,
radošās darbnīcas un atrakcijas!
Projektu aizstāvēšana
Pirms projektu aizstāvēšanas mazpulcēni tiks sadalīti grupās atbilstoši projektu nozarei. Mazpulcēns
var forumā aizstāvēt tikai 1 projektu. Lūgums “Mazpulcēna Dienasgrāmatu” jau reģistrējoties nodot
izvērtēšanai. Katram mazpulcēnam tiks dots laiks sava projekta prezentācijai – 5 līdz 8 min un uzdoti
jautājumi par izstrādāto projektu. Mazpulcēnus vērtēs mazpulku vadītāji, eksperti un Rīgas klubiņa
dalībnieki. Vērtēšanas kritēriji būs atbilstoši mazpulcēna projekta pakāpei, un tie ir norādīti
mazpulcēnu projektu veidlapās.
Mazpulcēnu projektu prezentācijām iesakām, piemēram, šādas metodes:
-

Stāstījumu papildināšana ar apskates objektiem, instalāciju (radoši noformētus stendus)
Fotogrāfijas, zīmējumi, gleznojumi
Stāsti (pasakas, dzejoļi u.c. par sava projekta tēmu)
Spēles, mīklas par sava projekta tēmu
Demonstrācijas, degustācijas u.c.
Datorprezentācijas un video.

NB!
Projekta “Karavīrs laikmeta griežos” dalībnieki iesūta projekta materiālus uz mazpulki@inbox.lv
saskaņā ar nolikumu līdz 21.septembrim un sagatavo projekta prezentāciju novada forumam.
100gades forumu konkurss “Augsim Latvijai!”!
Aicinām uz forumu vest mazpulku gatavotas instalācijas par tēmu “AUGSIM LATVIJAI!”, kuras
veltīsim Latvijai tās simtgadē. Katra foruma labākās instalācijas autori balvā iegūs galda spēli savam
mazpulkam.
Atzinības mazpulcēnu ģimenēm
Aicinām forumos piedalīties arī aktīvāko mazpulcēnu ģimeņu pārstāvjus, jo vēlamies viņiem
izteikt atzinību par ieguldīto darbu! Lūgums mazpulka vadītājam šos ģimenes pārstāvjus iepriekš
pieteikt tam paredzētajā sadaļā, aizpildot pieteikumu forumam. Lūdzam nepieteikt ģimenes, kuras
ir saņēmušas atzinības jau iepriekšējos gados!
Īpaši aicinām piedalīties arī bijušos mazpulcēnus, kuri varētu vērtēt mazpulcēnu veikumu ražas
skatē (no 18 gadiem). Viņu dalība forumā ir bez maksas.

LAI RAŽĪGS RUDENS UN SAULĪTE TURPINA PRIECĒT!
Randa Ķeņģe, mob.29617871

